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Leia:  

Museu dos Brinquedos – Belo Horizonte (Minas Gerais) 

 

Melodias de caixinhas de música antigas, uma boneca centenária da Alemanha, 

brinquedos de madeira pintados à mão, jogos eletrônicos de várias épocas… Esses são alguns 
exemplos do que é possível encontrar no museu localizado em uma casa que é patrimônio 

cultural. 

A história começou em 1955, quando Luiza de Azevedo Meyer, até então uma criança de 

três anos, decidiu colecionar seus brinquedos. O tempo passou e ela manteve o hábito, 

guardando também os de seus dez filhos e os de seus 23 netos. 

Aberto em 2016, após a morte de sua idealizadora, o espaço hoje conta com 5 mil 

brinquedos no acervo e outros 800, de diversos países, em exposição. Alguns são colocados à 

disposição dos visitantes, que podem se divertir brincando no pátio ou na brinquedoteca. 

Também são oferecidas aulas sobre a história dos brinquedos e uma oficina que ensina a 

construir seu próprio brinquedo a partir de materiais reciclados. 

 

Disponível em: <https://jornaljoca.com.br>. 

Questão 1 – Há uma locução adjetiva na passagem: 

(  x ) “Melodias de caixinhas de música antigas [...]” 
(     ) “O tempo passou e ela manteve o hábito [...]” 
(     ) “Alguns são colocados à disposição dos visitantes [...]” 
 

Questão 2 – Grife a locução adjetiva que compõe este segmento: 

 

“[...] uma boneca centenária da Alemanha [...]” 
 

Questão 3 – Reescreva o segmento acima, substituindo a locução adjetiva pelo adjetivo 

correspondente: 

“[...] uma boneca centenária alemã [...]” 
 

Questão 4 – No trecho “[...] brinquedos de madeira pintados à mão [...]”, a locução adjetiva “de 
madeira” exprime: 
(     ) origem  

(  x ) matéria 

(     ) especialidade  

 

Questão 5 – Sintaticamente, a locução adjetiva desempenha a função de: 

(  x ) caracterizar um ser. 

(     ) determinar um substantivo.  

(     ) indicar alguma circunstância.  
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